†V I S A R I O N
DIN MILA LUI DUMNEZEU EPISCOP
AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A TULCII

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi
dreptcredincioşilor creştini, har, milă şi pace de
la Dumnezeu atotţiitorul, iar de la noi arhiereşti
binecuvântări
„Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre
şi zdrobit pentru fărădelegile noastre.
El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră
şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.”
(Isaia 53, 5)

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

C

u sufletele luminate de o bucurie negrăită,
după ce am străbătut calea Sfântului Post în
care ne-am străduit ca prin înfrânare, dragoste, bunătate, înţelepciune şi muncă să ne curăţim simţirile,
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după cuminecarea cu Sfintele şi Preacuratele Taine,
am ajuns să prăznuim şi în acest an, la mijloc de lună
aprilie, Praznicul Învierii Domnului sau Sf. Paşti.
Din nou ne cheamă Biserica să ne împărtăşim
din darurile Învierii, din nou auzim glasul mironosiţelor femei şi al apostolilor, mărturisind cu luminoasă bucurie „am văzut pe Domnul” (Ioan 20,
25), „a înviat Domnul” (Luca 24, 34). Această veste transmisă de atunci până la noi are darul să ne
umple şi pe noi de bucurie şi de pace şi să ne dea
certitudinea că, potrivit făgăduinţei Domnului, El
este cu noi, este în mijlocul nostru, este în noi şi
prin harul Său avem chezăşia că şi noi vom învia
şi vom fi părtaşi cu Iisus Hristos în viaţa veşnică.
Ziua de astăzi, „al praznicelor praznic şi sărbătoare a sărbătorilor”, ne îmbie să ne apropiem
de Hristos „Soarele dreptăţii” cu sfială, cu cutremur şi cu bucurie, mulţumindu-I că a binevoit să
vină la noi, să sufere pentru noi şi să ne lumineze
cu dumnezeiasca lumină a sfintei Sale Învieri.
Dreptmăritori creştini,

Mântuitorul Hristos le-a spus ucenicilor Săi:
„iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 20). Cu adevărat Hristos
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Cel Înviat şi înălţat întru slavă dumnezeiască este
mereu cu noi. Chiar dacă noi nu-L vedem cum L-au
văzut apostolii, noi îi simţim prezenţa şi primim
cu dragoste învăţătura Lui, lumina Lui, harul dumnezeiesc ca şi darurile Sale cele bogate.
Simţim prezenţa Lui în sfânta rugăciune, când
în faţa sfintelor icoane cu candela aprinsă la casele noastre Îi adresăm rugăciuni de mulţumire, de
preamărire şi de cerere.
Îl simţim alături de noi în Sfânta Biserică după
cuvântul Său „unde sunt doi sau trei adunaţi în
numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”
(Matei 18, 20), Îl simţim alături de noi deplin în
sfintele slujbe şi îndeosebi la Sfânta Liturghie,
umplându-ne de bucurie şi de iubire la fel ca şi pe
ucenicii Săi.
Sfânta Liturghie este viaţa lui Iisus de la naştere şi pruncie, la ieşirea la propovăduire după Botez, până la jertfa de pe Cruce, la Învierea şi Înălţarea Lui la cer.
El este în mijlocul nostru cum a fost în mijlocul apostolilor Săi la Cina cea de Taină, cum a
fost în mijlocul lor după Învierea Sa şi la Înălţarea Sa şi cum a făgăduit că va fi până la sfârşitul
veacurilor.
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Întru El suntem „un trup şi un duh” (Efeseni
4, 4) şi dacă ne rugăm mereu, dacă participăm
regulat la Sfânta Liturghie, la viaţa Bisericii şi la
slujbele ei, vom avea bucuria ca în sufletele noastre să rodească faptele cele bune şi să spunem cu
Apostolul Pavel „că de acum nu mai trăiesc eu,
ci Hristos trăieşte în mine” (Galateni 2, 20).
Idealul acesta este uşor de câştigat prin credinţă, prin har şi fapte bune, dar de multe ori noi nu
ne străduim îndeajuns să-l înţelegem ca să-l putem şi împlini.
De aceea este de trebuinţă ca să ne întrebăm
fiecare dintre noi, cei care ne numim creştini, care
este relaţia noastră cu Hristos Mântuitorul lumii
Cel răstignit şi înviat.
Este aceasta o relaţie doar de simplă prezenţă
a noastră la sărbătorile mari ale Bisericii, sau din
când în când împlinind o aşa numită tradiţie din
strămoşi?
Avem noi o relaţie personală cu Mântuitorul
Iisus Hristos concretizată într-o înnoire şi schimbare a vieţii în bine, în cunoaşterea adevărului revelat şi mai ales a comuniunii noastre directe cu El
prin rugăciune şi prin cuvântul Scripturii?
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Îl recunoaştem pe El ca Domn şi Mântuitor al
nostru personal şi al întregii lumi? Avem noi o aplecare deosebită spre a-I cunoaşte voia şi a I-o împlini, sau rămânem doar la un ritualism păgubitor şi
la o necunoaştere a stării noastre în care ne aflăm?
Suntem oare conştienţi de importanţa deosebită a Jertfei de pe Cruce a Domnului şi a rostului ei în izbăvirea noastră şi în împăcarea noastră
pentru totdeauna cu Dumnezeu-Tatăl?
Preţuim noi la justa lor valoare Sfintele Pătimiri ale Domnului pe care El le-a suferit pentru
noi; medităm adesea la ele, suntem oare străpunşi
la inimă de suferinţele Lui de pe Cruce? Iată atâtea
întrebări ce-şi aşteaptă răspunsurile în taina inimilor noastre, nu numai acum de sărbătoarea Sfintei Învieri ci mereu şi mereu să cugetăm la cele ce
avem de făcut şi de împlinit pentru a putea deveni
şi noi beneficiari ai Jertfei de pe Cruce a lui Iisus şi
de a ne bucura de roadele Învierii Sale din morţi.
Se cuvine deci să ne conformăm viaţa sfintelor
Lui porunci, să lepădăm viaţa de păcat şi de depărtare de adevăr şi de lumină şi să ne întoarcem
către El, Cel ce este cu adevărat Mântuitorul sufletelor noastre, singurul care ne poate curăţa de
păcate şi care ne poate mântui.
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Iubiţii mei,

Chemarea praznicului Învierii este aceea de a
învia şi noi, de a ieşi din mormântul nesimţirii şi
al păcatelor. Prin Învierea lui Hristos s-a adus în
lume viaţa şi fericirea pe care toţi oamenii le caută
şi le doresc.
Mormântul gol din care a răsărit „Soarele dreptăţii” ne arată nouă drumul fericirii. Să urmăm deci
raza de lumină ce izvorăşte de aici, ca să aflăm bucurie şi linişte sufletelor noastre, ca să ne putem
înveşmânta în sfinţenie şi în dreptate, dobândind
milă şi ajutor în acest ocean al vieţii ce se înalţă învăluindu-se de valuri înspumate ce izbesc la temelia vieţii noastre.
Hristos Cel Înviat, la fel ca în ziua Învierii, vrea
să intre prin uşile încuiate ale sufletelor noastre
ca să ne încredinţeze de realitatea Învierii Lui ca
şi de dragostea şi de grija ce ne-o poartă celor ce-I
împlinim voia şi-L primim sub chipul Pâinii şi al
Vinului euharistic în Sfânta Împărtăşanie.
Luminaţi de strălucirea acestui Praznic dumnezeiesc să căutăm şi noi „să ne luminăm cu prăznuirea
şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm. Să zicem fraţilor
şi celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru
Înviere.” (Canonul Învierii, Slava de la Laude).
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Să ne bucurăm aşadar de sărbătoarea Sfintelor
Paşti şi făcând tot binele semenilor noştri, mai ales
celor nevoiaşi, să cântăm cu întreaga creştinătate
„Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte
călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.
Rugând pe bunul Dumnezeu ca Paştile acestui
an – închinat Sf. Ioan Gură de Aur şi marilor păstori de suflete din eparhii – să fie pentru fiecare
dintre noi începutul unei vieţi noi, mai aproape de
Hristos şi de poruncile Lui, o viaţă închinată slujirii semenilor, primenită şi îmbogăţită prin Sfintele
Taine, vă îmbrăţişez sufleteşte cu dragoste părintească şi vă împărtăşesc arhiereşti binecuvântări,
vestindu-vă cu căldură:
Hristos a Înviat!
Al vostru al tuturor rugător către Domnul
† VISARION

Episcopul Tulcii
Nr. 700/2015
Dată în reşedinţa noastră episcopală din Tulcea la praznicul Învierii
Domnului din anul mântuirii 2015.
Preacucernicii preoţi vor citi această Pastorală în bisericile din parohii în prima zi de Sfintele Paşti, iar în filii în a doua zi.
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C red întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcă-

torul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi
nevăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi
vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl,
prin Care toate s-au făcut;
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire,
S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi
din Fecioara Maria şi S-a făcut om;
Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a
pătimit şi s-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a
Cărui împărăţie nu va avea sfârşit;
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care
din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este
închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică;
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor;
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

